
  



  

  

بعدما   أخرى  مرة  الواجهة  إىل  الخصخصة  موضوع  حول  الجدل  األعلى عاد  املجلس  وافق 

الكويت يف  يف    للتخصيص  على  ديسمرب  يف  املرافق    موسعةخطة  املايض  من  عدد  لخصخصة 

يدة وذكر املجلس  ،  واألنشطة االقتصادية اليت تقوم الحكومة بإدارتها يف ترصيحات له نقلتها جر

جهة    38نحو  ل،  عاما    20إىل    تصل مدتهقد  طويل    مدى زمينتم يف  ت س  الخطةأن  القبس املحلية،  

ن يكون البدء باملرافق  على أ، وعرب طرح تلك املرشوعات على القطاع الخاص  حكوميا    ونشاطا  

.اليت تقوم الدولة بتشغيلها حاليا   ير أن     على مرحلتني،  ستنطلق    الخصخصةخطة  وأضاف التقر

ية،   تجار كيانات  إىل  الجهات  هذه  بعض  تحول  تشمل  األوىل  الثانية  واملرحلة  تشمل املرحلة 

ية وطرح نسبة منها على القطاع الخاص إلدارتها وتشغيلها خصخصة تلك الكيانات التجار .   

  يستهدفها التخصيص اليت  رافق حكومية  ، يدور الحديث حول عدد من امل2021ومنذ مارس  

الدويلمثل   الكويت  ومطار  االتصاالت،  الشمالية،  قطاع  الشعيبة  ومحطة  الشويخ ،  ، ميناء 

، الرشكة الكويتية لخدمات الطريان )كاسكو(، وطائرات بالوقود )كافكو(الرشكة الكويتية لزتويد الو

السياحيةو املرشوعات  العام، ورشكة  النقل  الحكومية، ورشكة  الكويت  الربيد ،  مطبعة  ، وقطاع 

 . املشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء واملاءوبعض 

الخصخصة إىل عام   لعمليات  التخطيط  يخ  تار  بشأن   37  در قانون رقم عندما ص  2010يعود 

محطة  التخصيص  وعمليات  برامج  تنظيم  من  كل  خصخصة  دراسة  شملت    الشعيبة   واليت 

 2012ويف مايو    .الرئيسية  الكهرباء  ومشاغل  املواصالت،  وزارة  مرافق  وبعض  للكهرباء،  الشمالية

 وزراء بصفتهم.  6شخصيات من بينهم  9تم تشكيل أول مجلس للتخصيص يضم 

 التخصيص  لربنامج الفين  الجهاز على االرشاف نقل بشأن 31 رقم  مرسوم صدر 2014ويف عام 

ير  إىل  الوزراء  رئيس  من ثم صدرت   التجارة   وز   فرباير   يف  للقانون  التنفيذية  الالئحة  والصناعة، 

الصباح"، كما    سال   "فهد  وتعيني   التخصيص  لربامج  الفين  الجهاز   أنئش  شهور  6د  ، وبع2015

ير  بتفويض مرسوم صدر  .للخصخصة األعلى املجلس لرئاسة املالية وز



  

  

الحكومة بمرسوم قانون جديد حمل رقم    2019ويف عام   ، لتشكيل املجلس األعلى 6بادرت 

أنه ل    2018امللف، بعدما قالت وزارة املالية يف  للتخصيص،  يف إطار ترسيع وترية اإلنجاز يف هذا  

قانون   منذ صدور  مرفق  أي  لعمل  2010يتم خصخصة  كانت  السابقة  السنوات  وأن هذه   ،

، 2020دراسات مستفيضة حول االسرتاتيجية اليت يجب اتباعها واملرافق ذات األولوية. ويف يناير  

 مجلس  رئيس  برئاسة للتخصيص االعلى املجلس بتشكيل 2019 لسنة 298 رقم  مرسوم صدر

وزراء  كل  وعضوية  يفوضه  من  |أو  الوزراء والدولة  من  والتجارة   للشؤون  املالية   االقتصادية، 

ير والتعليم العايل، والنفط والرتبية والصناعة،  .الخدمات لشؤون واملاء، والدولة  الكهرباء ووز

% من أسهمها يف 44تم بيع  حيث  يف تخصيص بورصة الكويت    2019ونجحت الكويت يف عام  

ين اسرتاتيجيني، وجرى طرح   % منها للمواطنني الكويتيني وكانت هذه 50مزاد علمي ملستثمر

كرث من    للخصخصةالصفقة أول محاولة ناجحة   ووفقا  لقواعد العمل   .عاما  20بعد توقف دام أ

 لخص يف:  بنظام الخصخصة، فإن هناك عدة طرق تنتهجها الحكومة للتدرج يف العملية، تت

 .وراق املاليةألسوق الكويت لمن خالل  بيع أسهم الحكومة •

 عرب اختيار أنسب العطاءات وفق معايري محددة.  املناقصة العامة •

اإلدارة • القطاع   عقود  إلدارة  الطرفني  بني  العقد  وتنظم رشوط  املدى،  وطويلة  القصرية 

 الخاص بعض املرافق الحكومية.

محددة، يقع فيها املرفق الحكومي تحت إدارة مبارشة للقطاع ر املرشوط لفرتة زمنية  اإليجا •

عليها   يتفق  ورشوط  سلفا   محدد  إيجار  مقابل  يف  الحكومة،  من  تدخل  دون  الخاص 

 الطرفني. 

 

 



  

  

 استمرار الجدل بني املعارضني واملؤيدين 

كلما أقدمت الحكومة على خطوات نحو خصخصة بعض رشكات القطاع العام، يتجدد الجدل  

فضال    ،حول األمر من منظور النجاح والفشل، نظر ا لتعدد التفسريات  يدين واملعارضني لهابني املؤ 

عن اإلشكاليات الفكرة االقتصادية الكامنة وراء األمر، حيث يطرح خرباء االقتصاد أسئلة هامة 

سيسهم فعلي ا يف إصالح اقتصادي    وعما إذا كان  حول الغايات الحقيقية من عملية الخصخصة،

، كما يثري األكاديميني أسئلة ع الدخل وتحقيق الكفاءة وتخفيف األعباء عن القطاع العاموتنوي

ية أخرى تتجاوز   تعريف دور  مثل إعادة  الخالف حول الخصخصة إىل ما هو أبعد من ذلك،  جذر

االقتصاد،   يف  له  الدولة  األنسب  الدور  هو  الكويتوما  يف  يعي  الر االقتصادي  النظام   ،يف ظل 

منومدى   االنتقال  يف  الخصخصة  املوج    مساهمة  السوق،  االقتصاد  اقتصاد  إىل  أن باعتبار  ه 

 هو قوى العرض والطلب وليس الدولة.  له املحرك األسايس 

كرث   باعتبارهاينظر املؤيدون للخصخصة إىل الحكومة  من هنا   عائق يف االنتقال إىل اقتصاد حر وأ

يع املوارد من  ، ولذلكفعالية خالل الخصخصة وسيلة لتحقيق اإلصالح االقتصادي    فإن إعادة توز

لكل  والكفاءة  اإلنتاجية  رفع  الحر، من خالل  السوق  اقتصاد  إىل  االنتقالية  العملية  تسهيل  أو 

األمام إىل  االقتصادية  التنمية  عجلة  يدفع  ما  املستهدفة،  والقطاعات  ويستدل    .املؤسسات 

اإلطار   البورصاملؤيدين يف هذا  اليت تم تخصيصها قبل فرتة  بقصة نجاح رشكة  دورا    ولعبتة، 

يا  يف تطوير سوق املال الكوييت وتنويع االقتصاد الوطين أسهمت الرشكة يف إعادة تصنيف  ، ومحور

مؤرشات عاملية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز    3سوق الكويت باعتباره سوقا ناشئا ضمن أعلى  

رائد،   إقليمي  الشفافية، نجحت يف إدخال أدوات اسكما  مايل  يز مستوى  ية مبتكرة، وتعز تثمار

يادة قدرته التنافسية، استنادا  إىل االسرتاتيجية   وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وز

 .النابعة من مهمتها، واليت تركز على تطوير السوق ليواكب املعايري الدولية



  

  

يادة الناتج املحلي قطاع االت   خصخصةأن يساهم    الحكومة استنادا على ذلكوتتوقع   صاالت يف ز

يف   وتقديم   450بنحو    2030االجمايل  لالتصاالت،  التحتية  البنية  تحسني  مع  دينار،  مليون 

 .خدمات أفضل للمواطنني، باإلضافة لخلق فرص عمل للكويتيني يف القطاع الخاص

البالد ومن   اتلحفظ موارد وثروأساسية  ينظر املعارضون إىل الحكومة على أنها ضمانة  يف املقابل  

واجب الدولة الحفظ عليها وتنميتها بمعرفتها، باإلضاة إىل أهمية وضع "خطوط حمراء" لبعض 

القطاعات الحيوية والحساسة بالدولة واليت ال يجب اقرتاب الخصخصة منها. يجادلون أيضا  

ابأن   يع  توز إعادة  إال  وما هي  املواطن،  مالية على  وأعباء  اقتصادية  تكاليف  ملوارد  للخصخصة 

.  لصالح التجار واملحتكرين على حساب املستهلك، ما يعزز النظام الرأسمايل املجحف اقتصادي ا 

ين أن تجربة البورصة ال يمكن القياس عليها خاصة يف خصخة القطاعات الكربى اليت تضم   مربر

 آالف املوظفني.

يات التقليدية لالقتصاد يف   العامة للدولة إىل امللكية    ، تعين الخصخصة انتقال إدارة األمالكالنظر

إنتاج السلع والخدمات   كما   ،الخاصة أو اإلدارة الخاصة من قبل القطاع الخاص انتقال  تعين 

الخاص.   القطاع  إىل  الدولة  توفرها  أنهااليت  الخصخصة  مؤيدي  عي  يد  األمثل    ولذلك  الحل 

االقتصادي، وأن الخصخصة  والوحيد لإلصالح  اإلدارة مالك مواألرشكات  النقل    غاية  ن فشل 

يادة الكفاءة واإلنتاج  ما يساهم يف ،العامة إىل نجاح اإلدارة الخاصة  يف النهاية.   ز

  



  

  

 وعود حكومية بضبط املسألة 

يعطي الحق و يضمن حقوق كل املوظفني،  الخصخصة  تطبيق قانون    قال مسئولني حكوميني إن

، كما  قتصاديةنشطة االاملجاالت واألللحكومة لفرض ما تراه من نسب عمالة وطنية يف مختلف  

الحكومة   )كيا(،  أنشأت  الكويتية  االستثمار  هيئة  هي  مراقبة  الجدد سلطة  ين  املستثمر ملتابعة 

 ووضع قواعد املنافسة املناسبة.  

 2030خطة التنمية اليت تستهدفها الكويت حىت عام  ، قال مجلس الوزراء أن  2021مايو  ويف  

يع،    8يشمل نحو  للخصخصة    ىل تنفيذ برنامج ضخم تهدف إ وتطمح من خالله اىل طرح مشار

األ من  يد  مبادرات  املز وطرح  الترشيعي  اإلطار  تحديث  خالل  من  الحكومية  والخدمات  صول 

صالح املالية العامة للدولة، ويصل إالتخصيص املحتملة يف القطاعات التشغيلية مما يساهم يف  

عات ويبلغ صايف الوفورات املالية على النفقات قطا  4  إىل  عدد القطاعات التشغيلية املخصخصة

كد مرشوع     .ألف فرصة عمل  34توفري  باإلضافة إىل     مليار ونصف دينارالحكومية نحو   فيما أ

 سياسات وضوابط أساسية هي:   4الخصخصة الحكومي، على أن الربنامج يرتكز على 

يادة ملكية املواطنني يف .1 الرشكات املرتقب تخصيصها،   تطوير األطر الترشيعية والتنظيمية لز

التخصيص،   قانون  تعديل  املعنية من خالل  القطاعات  التنظيمية يف  اللوائح  ودعم إصالح 

االحتكار لضمان املنافسة وحماية املستهلك واملوظف،    تحسني النظم الرقابية بشأن مكافحة

 .وإنشاء هيئات رقابية مستقلة لقطاعات املوائن والطريان والكهرباء واملاء

يع األ .2 كة يف القطاعات املستهدفة مع مراعاة توز سهم املخصصة تأسيس رشكات بنظام الرشا

األصول   على  ية  التجار الرشكات  صفة  إسباغ  خالل  من  وذلك  ية،  رمز بأسعار  للمواطنني 

 .املرتقب تخصيصها



  

  

للمواطنني   .3 وصحي  تعليمي  تأمني  قسائم  شكل  يف  االجتماعية  الحماية  مظلة  تطوير 

الكويتيني عند تخصيص القطاعات التشغيلية وذلك من خالل وضع خطة لقسائم التأمني  

 .التعليمي وتعديل خطة التأمني الصحي للمتقاعدين بحيث يشمل جميع املواطنني

ية واستثمار  5الحد من عجز املوازنة عن طريق وضع سقف ال يتجاوز   .4 % من النفقات الجار

يع الع وائد على املواطنني وذلك من خالل تعديل قانون حصص الفائض من التخصيص وتوز

 .املوازنة العامة

 

من الحكومة أو مجلس    يبدو من هذا املشهد الخاليف أن موضوع الخصخصة ليس مجرد قرارات

يداً من الحوار والدراسات املعمقة بني أطياف املهتمني والخرباء   األمة، وأنه يجب أن أي ينال مز

واألكاديميني يف كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، خاصة مع صعوبة االنتقال املفاجئ للخصخصة  

يعي  الدولة    والذي يربز فيه دور   ، يف البالد اليت يقوم اقتصادها عرب عرشات السنني على النظام الر

يع العادل   لها. وبحيث تؤدي هذه النقاشات إىل حسم أبرز  يف إدارة االقتصاد وحفظ املوارد والتوز

الرثوات،  وطرق  امللكية،    نقاط الخالف مثل: مصي  يع    واملوازنةالعمالة،  وتأثيها على  إعادة توز

 . على موازنة الدولة كل ذلك  وأثر  بني الربحية واالمتيازات املعيشية واالجتماعية،  
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  ، 2021  ديسمرب  الين،   أون   الخليج  عاماً،  20لـ   حكومياً   ونشاطاً   جهة   38  خصخصة  تعزتم   الكويت  -

https://cutt.ly/jPtyO5X 
يري،   سمية   منشور،   الخصخصة،  إىل   للجوء  الكويت   تحتاج   هل  -   ،2021  أغسطس   الجز

https://cutt.ly/DPtyjPm 
  ،2021  ديسمرب   ، CNBC  الكويت،   يف   الواجهة  إىل  يعود  الخصخصة  ملف   -

https://cutt.ly/PPtuQpZ 
  ، 2021  ديسمرب  ، BNR  املقبل،  العام  مطلع  الخصخصة   رغما   تخوض   الكويتية  الحكومة -

https://cutt.ly/DPtiaqn 
  ، 2021  مارس   دمحم،   ابراهيم   القبس،   در،   الوراء   إىل   الكويت:   يف   الخصخصة  -

https://cutt.ly/dPty5eD 
  مايو  مغريب،   أحمد  األنباء،   ،2025  بحلول  الخصخصة   من   الكويت  وفورات   دينار   مليون   800 -

2021 ،  https://cutt.ly/JPtuszM 
يل   الخالدي،   على   القبس،   الخصخصة،   حول   منقسم   الوزراء   مجلس  -   ، 2019  أبر

https://cutt.ly/8PtyJmS 
كتوبر   الخالدي،   خالد   الجديد،   العريب   الكويت،   يف   الخصخصة   تواجه   تحديات   4 -   ، 2016  أ

https://cutt.ly/FPtiwxP 
يدة،   الرثوات،   من   تخلص   أم   خدمات   خصخصة  -   ،2021  ديسمرب   الغانم،   وليد   الجر

https://cutt.ly/LPtinia 
ية   فرص  - كتوبر  أحمداملرعي،   عربية،   اندبدندت   والكهرباء،   البورصة   برشكيت   الكويتيني   استثمار   أ

2019 ،  PtiS76https://cutt.ly/X 
  بدير،   محمود   الجديد،   العريب   املوارد،   وتنويع   السيولة   لجذب   خصخصة   مرشوعات   3  تطرح   الكويت  -

 https://cutt.ly/uPtu71p  ،2018 يناير 
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